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الثالاثء ١٧ شباط ٢٠١٥

حىت املقابر مل تسلم
القوات احلكومية تنبش املقابر وتسرق اجلثث يف مدينة محص

يف منتصف شهر أاير/ 2014، سيطرت القوات احلكومية على أحياء محص القدمية بعد اتفاق اهلدنة وانسحاب عناصر 
املعارضة املسلحة، لكن احلكومة السورية وكما هو احلال يف مجيع اهلدن املزعومة يف مجيع احملافظات السورية غدرت ابألهايل، 

ومل تطبق ما مت االتفاق عليه، وكان هذا متوقعاً يف ظل عدم تطبيق قرارات جملس األمن الدويل.
خبالف اتفاق اهلدنة منعت القوات احلكومية األهايل من العودة إىل منازهلم، حىت األهايل الغري منتسبني إىل جمموعات مسلحة، 
كان هناك بعض االستثناءات البسيطة، كما حصل يف حي احلميدية ذي األغلبية املسيحية، مث حي الورشة وابب دريب 

بشكل أقل.
كما مل تقم احلكومة السورية حىت اآلن أبي من عمليات الرتميم لشبكات املياه والكهرابء اليت دمرها القصف احلكومي اجلوي 

واملدفعي طوال سنتني من احلصار.
يف يوم اخلميس 22/ كانون الثاين/ 2015 قامت جمموعة من القوات احلكومية )يقصد هبا اجليش واألمن وامليليشيات احمللية 
والشيعية األجنبية( بتطويق منطقة منزول آل رجوب )وهو مكان تقام فيه اجتماعات العائلة( يف حي ابب دريب وحديقة 
مسجد الشيخ كامل يف حي بستان الديوان، وفرضت حظر جتوال يف املنطقة، مث قامت بعد ذلك حبفر القبور ونبشها، وسرقة 

ما يقارب 20 جثة.

استطاعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الوصول إىل إحدى سكان تلك املنطقة وتدعى السيدة مسية، اليت أفادت بشهادهتا 
حول تفاصيل احلادثة:

من  ابلقرب  يقنطون  الذين  األهايل  بعض  من  أخبار  يل  »وردت 
منزول آل رجوب عن قيام عناصر من النظام والشبيحة بتطويق املقربة 
هناك ونبش القبور وسرقة بعض اجلثث اليت كانت مدفونة يف حديقة 
املنزول، أثناء تلك العملية هددت القوات احلكومية الناس ابلسالح 

يف حال االقرتاب.
يف اليوم التايل حاولت االقرتاب من املكان ومن حديقة جامع الشيخ 
القبور  مكان  أيضاً، ووجدت  فيها  القبور  بنبش  قاموا  اليت  الكامل 
مت  اليت  القبور  بعض  شاهدت  منها. كما  اجلثث  انتشال  مت  وقد 
احلفر فيها، لكن مل يتم سحب اجلثث منها، وقد قام عناصر األمن 

بتغطيتها أبغصان الشجر وبعض القمامة.
عدد القبور اليت قاموا بتخريبها يف منزول آل الرجوب أكثر من 5، 

أما يف حديقة مسجد الشيخ كامل فكان العدد كبرياً.
اليت  اجلثث  أن  املنطقة  تلك  يف  املقيمني  احلي  أهايل  من  مسعت 
يستطيع  ال  مكان  إىل  ُأخذت  مث  أكياس،  يف  وضعها  مت  ُسحبت 

أحد حتديده«.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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الصور واملرفقات:
صور تظهر القبور اليت اعتدت عليها القوات احلكومية

االستنتاجات:
إن الرتويج ملوضوع اهلدن بني القوات احلكومية واألهايل يف املناطق واألحياء اخلارجة عن سيطرهتا يُعترب ضرابً من اخليال، وإن 
مجيع اهلدن اليت قد متت حتت التهديد واجلوع والقصف ال تعرب عن شعور حقيقي ابلرغبة يف الوصول إىل تلك اهلدن املزعومة، 
بل إن احلاجة هي من أجلأت األهايل للقبول هبا، كما أن احلكومة السورية نقضت البنود الواردة يف تلك اهلدن بعد أن متت، 

ومل تلتزم هبا، كما سجلنا ذلك يف تقارير سابقة.
إن احلكومة السورية مل حترتم القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال القانون الدويل اإلنساين، وال أي قرار صادر عن جملس األمن، 
بدءاً من القرار 2042 وحىت القرار 2165، وال بيان جنيف 1، ومازالت مستمرة حىت اللحظة يف عمليات القتل والتعذيب 
حىت املوت، والقصف ابلقنابل الربميلية والصواريخ العشوائية، واعتقال ما اليقل عن 215 ألف مواطن سوري، وحىت قبور 

املوتى مل تسلم من عمليات النهب واإلجرام.
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